
Alfabet fiches!
Zoek bak letters!

Zoek een mooie bak, stop er allerlei kleine materialen in waarin de
kinderen kunnen zoeken naar de fiches.

Voorbeelden zijn: rijst, kikkererwten, pasta of kralen. Maar bedenk
vooral zelf wat leuk is en laat vooral weten wat jij in de zoek bak hebt

gedaan!
 

Vervolgens stop je van elke letter uit het alfabet 1 fiche in de bak. Dan
kunnen de kinderen gaan zoeken. Helemaal leuk met de

magneetstaven die erbij horen!
 

Hieronder staan twee kaarten die je bij de zoek bak in kunt doen. Zo
weten de kinderen welke letters ze nog moeten zoeken.

 
Kennen ze de letters nog niet? Gebruik dan kaart 1 voor de visuele
waarneming. Ze kunnen de fiches op de juiste letter leggen op de

kaart.
Kennen ze de meeste letters? Gebruik dan kaart 2. Zo hebben ze een
geheugensteuntje welke letter het ook alweer is door het plaatje dat

erbij staat.
Kennen ze de letters al en kunnen ze de beginklank benoemen?
Gebruik dan kaart 3. Dan kunnen ze de juiste letter bij het juiste

plaatje (beginletter) zoeken. Deze kun je ook in combinatie met kaart
2 gebruiken. Zo kunnen ze nog spieken en het vervolgens vertalen

naar kaart 3.
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Alfabet fiches!
Zoek bak woorden!

Zoek een mooie bak, stop er allerlei kleine materialen in waarin de
kinderen kunnen zoeken naar de fiches.

Voorbeelden zijn: rijst, kikkererwten, pasta of kralen. Maar bedenk
vooral zelf wat leuk is en laat vooral weten wat jij in de zoek bak hebt

gedaan!
 

Vervolgens de letters erin die ook op de zoekkaart staat. 
Dan kunnen de kinderen gaan zoeken. Helemaal leuk met de

magneetstaven die erbij horen!
 

Hieronder staan twee kaarten die je bij de zoek bak in kunt doen. Zo
weten de kinderen welke letters ze nog moeten zoeken.

 
Op deze kaarten staan klankzuivere woorden. Eerst de juiste letters
zoeken. Is het woord compleet? Trek dan een lijntje naar het juiste

plaatje. Zorg ervoor dat het gelamineerd is of in een plastic hoesje zit
zodat de kinderen met een whiteboard marker een lijntje kunnen

trekken.
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